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Pelindung smartphone ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Saat puncak musim hujan dan
bisa terjebak banjir, maka ponsel anda butuh perlindungan. Lazimnya barang elektronik, maka
berbagai sirkuit dalam ponsel jangan sampai terendam air.

Pelindung ponsel ini juga cocok digunakan saat berlibur ke pantai, menyelam, atau kegiatan di
alam bebas lainnya, agar tetap bisa digunakan dengan baik. Dari pada menyesal ponsel pintar
anda rusak terkena air hujan atau terlepas dari genggaman dan terendam air, berikut 7
pelindung pilihan pelindung smartphone anda untuk kondisi ekstrim.

1. EscapeCapsule

Produk Kickstarter ini mendapat sambutan luar biasa. Terbukti yang memesan pelindung ini
harus bersabar. Harga: $ 69,99 (Rp 850 ribu).

2 Amphibx Fit

Bisa digunakan saat berenang atau jogging. Kombinasi tahan air dan perlindungan dari debu
dan pasir. Cocok untuk iPhone, Ponsel Android dan perangkat MP3. Harga: $ 59,99 (Rp 730
ribu).

3 DryCase

Kantung ini bisa digunakan untuk semua perangkat smartphone. Pas bagi pecinta olahraga
ekstrim. Harga: $ 39,99 (Rp 480 ribu)
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4. Aqua Tek S

Penutup ini tahan air sampai 20 meter dan memiliki panel surya yang bisa memperpanjang usia
baterai 1,5 kali. Harga: $ 100 (Rp 1,2 juta)

5. TAT7 iPhone Scuba Case

Pecinta fotografi bawah air bisa menggunakan iPhone layaknya kegiatan sehari-hari. Ada tiga
tombol untuk memanfaatkan aplikasi kamera, termasuk shutter kamera dan tombol home.
Harga: $ 84,95 (Rp 1 juta)

6. Aryca

Menyelam dengan kedalaman enam meter, pelindung ini tetap aman menjaga smartphone
anda tetap kering. Aryca membuat model yang sesuai dengan berbagai smartphone dan
menawarkan beragam warna cerah seperti kuning dan pink. Harga: $ 39,99 (Rp 480 ribu)

7. RainBallet

Telah melewati uji coba dengan digunakan di bawah air selama 30 menit. Dilengkapi dengan
lensa kamera Sharpvue untuk memastikan film bawah air jernih. Harga: $ 49.95 (Rp 600 ribu)
(Tempo)
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